
W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

AFWEZIG 
van 7 t/m 28 augustus

Huisartsen A.M. Gieles, 
C. Ringeling-Bouma en 

S. van Dongen 
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

Kebab op 
kerkplein 
Gerwen

Sprookje 
Rapunzel 
doorvlochten 
met creativiteit
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Showkorps 
O&V | Nuenen 
zet mooie show 
neer op WMC
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TAXATIE?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

WWW.WOENSXL.NL

Koopzondag
30 JULI & 6 AUG

12.00 - 17.00 UUR

Een middagje Nuenense warmte 
in het Park met Mark Elbers
Door Mariët Jonkhout

rijdag 21 juli, 16.00 uur en het is erg warm. Rondom de Kiosk in het 
Park hebben zich een aantal mensen verzameld. Mensen van de fanclub 
van Mark Elbers, diverse verslaggevers en een fotograaf van de plaatse-

lijke pers en geïnteresseerden die gehoor hebben gegeven aan de 
oproep van Mark op Facebook, te figureren in de 
videoclip ‘Mooi Brabant’. Zijn nieuwe nummer 
waarin hij een ode brengt aan het mooiste stukje 
van Nederland. Na het opnemen van een aantal 
solo shots van Mark en individuele opnamen van 
een aantal figuranten, brengt Mark het nummer 
‘Mooi Brabant’ voor iedereen live ten gehore, als 
opwarmer voor het ook van de terrasjes toege-
stroomde publiek. Daarna beginnen de ‘Park’ op-
names. Mark, aan de wandel in het Park, komt 
vrienden en zijn broer tegen, waarmee het allemaal 
heel gezellig wordt. Gezamenlijk vervolgen ze hun 
weg, tot aan de Kiosk, waar zich nog meer vrienden 
hebben verzameld en het feestje is compleet. 

De opnames worden een aantal keer opnieuw gestart, 
om precies nog dat optimale eruit te halen, maar al na 
zeven keer staat alles erop. Uw verslaggever heeft geno-
ten, van het leuke nummer van Mark, van de sfeer die het opnemen met zich 
meebracht en van het mooie weer. Mark het was een geweldige middag, hopelijk 
komt het nummer ‘ Mooi Brabant’ hoog in de hitlijsten en mag heel Nederland 
aanschouwen hoe mooi Brabant en eigenlijk Nuenen is.

https://youtu.be/gHplej-jBnM

Foto’s: 
Frank van Welie, 
fotograaf LON.

Nieuwe winkel met bijzonder concept: ‘Haar&wonderwaar’ 

Unieke waar, warmte    
en een knipbeurt voor je haar
Door Nannie van den Eijnden

Gerrie van den Wildenberg opent zaterdag 29 juli officieel de deur van haar 
winkel aan het Park en realiseert een heel stads idee in een monumentaal 
pandje midden in het dorp. Iedereen is welkom om een kijkje te komen 
nemen, ze heeft voor elke klant een attentie. 

Gerrie’s droom komt uit.

Bij Haar&wonderwaar kunnen dames, 
heren en kinderen hun haar laten knip-
pen. Gerrie verkoopt shampoo van 
‘Antoine Pour Toi’, een haarproduct dat 
zo natuurlijk mogelijk is. Ook kun je bij 
haar de échte pommade van de barber 
krijgen. Daarnaast heeft ze een veelzij-
dig assortiment leuke spulletjes te 
koop: zelf gemaakte dromenvangers, 
keramiek, mooie flessen, klankschalen, 
boeddha’s, wierook, olie, poefjes van 
oude autobanden, rieten tassen, baby-
slofjes en gelukspoppetjes. De verse 

appelsap van haar zus prijkt op de 
schappen, evenals het werk dat door 
speciale mensen is gemaakt van ‘Zon-
hove' in Son en ‘De Boerderij’ in Reek. 

Warmte en gezelligheid
Een grote liefde is het ontmoeten van 
mensen, mooie gesprekken voeren, een 
kaarsje branden, een bloemetje op ta-
fel, het fijn hebben samen. “Ik hoop dat 
mensen makkelijk binnen lopen voor 
een kopje koffie en wat rondsnuffelen, 
daarom gaat m’n winkel ook al vroeg 
open”. Gerrie heeft vijf planken te huur 
voor de creaties van anderen. Een 
plank zal worden gevuld met mooie 
beelden gemaakt door een kunstzinni-
ge dame van 79 en ook de schoon-
heidsproducten van Puur & Blond zul-
len te vinden zijn in Haar&wonderwaar.

Eigenzinnig
Gerrie is gedreven en wil vooruit. Zelf 
doen, in alle vrijheid. “Ik ben eigenzin-
nig” lacht ze. Ze heeft altijd creatief 
gewerkt en houdt van mensen. “Ik 

kom uit een fijne familie en heb een 
prachtig gezin, ze staan allemaal ach-
ter mij. Ze helpen me er een heel fijn 
plekje van te maken”. Haar broer heeft 
samen met een andere broer de keu-
ken gemaakt en geplaatst. Samenwer-
ken en elkaar versterken is haar motto 
en mensen een plezier doen is fijn. In 
haar unieke winkel met natuurlijke 
materialen in de kleuren groen en tur-
koois komt dat bij elkaar, een plek die 
goed voelt en waar het heerlijk is om 
te zijn.

Haar&wonderwaar herken je aan de 
fiets met bloemenmand en een aange-
klede paspop buiten. De winkel is vier 
dagen per week open: woensdag tot en 
met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur, za-
terdag van 8.00 tot 16.00 uur, soms 
ook op zondag, kijk daarvoor op face-
book. 

Knippen op afspraak, tel: 06-21823113.
Facebook: Haarenwonderwaar
Email: info@haarenwonderwaar.nl

 

Oorbellen gevonden
 
Vrijdag 21 juli heb ik een paar oorbellen gevonden in het hokje bij de bushalte 
Zuiderklamp / Molvense Erven. Zijn ze van u? Dan kunt u contact opnemen 
door een Sms-bericht te sturen naar 06 - 40 241 260. 

V



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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Om de overlast van honden te beperken, is het mogelijk dat de boa’s 
ook in burger gaan controleren. We hopen hiermee te bereiken dat 
alle hondenbezitters gaan bijdragen aan een schone en veilige om-
geving. De boa’s kunnen zich altijd legitimeren wanneer zij in burger 
optreden. Twijfelt u eraan of u te maken hebt met een boa? Vraag 
gerust naar een legitimatiebewijs.

De regels voor honden(eigenaren)
In onze gemeente gelden de volgende regels voor hondeneigenaren:

•	 U	moet	uw	hond	overal	aanlijnen,	met	uitzondering	van	de	hon-
denlosloopwegen of - terreinen. Een overzicht van deze locaties, 
is te vinden op onze website, via http://www.nuenen.nl/inwo-
ners-ondernemers/onderwerpen-a-z_42690/product/huisdie-
ren-en-hondenlosloopgebieden_826.html.

•	 Op	speelplaatsen,	speelweiden,	schoolterreinen,	sportvelden	en	
in	 zandbakken	 zijn	 geen	 honden	 toegestaan.	 U	 moet	 ervoor	
zorgen dat uw hond niet op deze plaatsen komt, tenzij sprake 
is van een geleidehond of een sociale hulphond. 

•	 U	moet	uw	hond	voorzien	van	een	halsband	en	een	tatoeage	of	
chip waaruit blijkt wie de eigenaar of houder is. 

•	 U	moet	ervoor	zorgen	dat	uw	hond	niet	poept	op	een	openbare	
plaats. Als uw hond per ongeluk toch op een openbare plaats 
poept, dan moet u dit zelf opruimen. Zorg er dus voor dat u 
altijd iets bij zich heeft, zoals een zakje of een poepschepje. Voor 
sommige hondenlosloopwegen of - terreinen geldt de opruim-
plicht niet. De opruimplicht bij een hondenlosloopweg of - ter-
rein geldt alleen als dit staat aangegeven. 

Zakjes met hondenpoep kunt u in de gemeentelijke afvalbakken 
achterlaten. Het is niet toegestaan om de (plastic) zakjes met hon-
denpoep achter te laten in de openbare ruimte (bijvoorbeeld in 
parken, plantsoenen en bossen). 

Hondenlosloopwegen en -terreinen
Een hond mag alleen op een losloopweg of -terrein onaangelijnd 
lopen. Dit houdt in dat de hond alleen los mag lopen op de weg, 
het terrein en de bijbehorende berm. Naastgelegen bossen, weilan-
den tuinen etc. behoren niet bij de weg, het terrein of de berm. Het 
betreden van deze gebieden door uw hond -onaangelijnd en niet 
onder uw toezicht-  is dus niet toegestaan. 

Overtreding van de regels heeft gevolgen
Wij vragen u vriendelijk om bij het uitlaten van uw hond rekening 
te houden met deze regelgeving. Overtredingen die door de boa’s 
worden geconstateerd kunnen, zonder het geven van een waarschu-
wing, leiden tot een boete. De regelgeving is terug te vinden in arti-
kel	2:57	en	2:58	van	de	Algemene	Plaatselijke	Verordening	(APV).	U	
kunt deze vinden via www.overheid.nl.

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen heeft over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u 
contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 
2	631	631.	U	kunt	uw	melding	ook	altijd	kwijt	op	www.nuenen.nl

BELEIDSPLAN     
“WERKEN NAAR VERMOGEN’’  
EN HANDHAVINGSPROTOCOL 
‘’HANDHAVING IS VAN IEDEREEN’’.
Op 20 juni 2017 is het beleidsplan ‘’werken naar vermogen’’ en het 
handhavingsprotocol ‘’handhaving is van ons allemaal” vastgesteld 
door het college.

Beleidsplan
Doel van dit beleidsplan is om zoveel mogelijk mensen aan het werk 
te krijgen, zodat zij economisch zelfstandig worden. In het beleids-

plan staan kaders over een efficiënte uitvoering van de gemeente-
lijke re-integratie taak, met als doel om zoveel mogelijk mensen via 
werk economisch onafhankelijk te maken.

Handhavingsprotocol
Dit is een actualisatie van het handhavingsprotocol sociale zeker-
heid van 2014. Handhaving is nodig zodat de ondersteuning en het 
inkomen bij de juiste mensen terecht komen. In het protocol staan 
richtlijnen voor deze handhaving van uitkeringsgelden. 

AANGEVRAAGDE EN VERLEENDE 
VERGUNNINGEN 17-07-2017 - 25-07-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
zaken gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Sportlaan 4 Wijzigen brandcompartimenten 
Refeling 68 Vestigen praktijk voor Yoga-, Pilates en 
  ontspanningsworkshops 
Antoniusschutlaan 8 Oprichten woonhuis 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Papenvoortse Heide 5B Brandveilig gebruik  

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Nuenen Noorderklamp 38 
Nuenen Intrekking aanvraag Goudvinkhof 22 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen Fotoexpositie Van Gogh photoaward 
Nuenen Doorkomstmountainbiketocht 
  Duchenne Heroes 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Gerwen Vlooienmarkt 
Gerwen Kindervakantieweek 
Nuenen Buurtbarbecue Nassaustraat 
Nuenen Wijkfeest Refelingse Erven 
Nuenen Buurtfeest Herikhof 
Nuenen Straatbarbecue Biesveld 
Nuenen Buurtbarbecue Schepen van Durenlaan 
Nuenen Buurtfeest Van Ruusbroecstraat 

Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale ge-
meenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie. Abonneer 
je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te 
ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Datum Locatie Omschrijving 
25 juli Rullen Ontwerpbestemmingsplan 
   Ruimte voor Ruimte 
20 juli Centrum Nuenen Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 

Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale ge-
meenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie. Abonneer 
je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te 
ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. 
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd! 

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

AFVALWEETJE

In de vakantie worden minder containers aan de 
weg gezet. De inzamelaar kan dus sneller werken 
en is daarom wellicht eerder dan u gewend bent  
in uw straat. Zet de container dus op tijd buiten! 

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

ONKRUID:       
VAN BESTRIJDEN NAAR BEHEERSEN
Vanaf april 2016 is het niet meer toegestaan om onkruid te bestrij-
den met chemische middelen, om bij te dragen aan een beter milieu. 
Er wordt niet meer gespoten met chemicaliën , maar met een com-
binatie van technieken zoals heet water, stoom, infrarode straling 
en borstelen wordt het onkruid in Nuenen beheerst. Deze technie-
ken zijn niet zo effectief als het chemisch bestrijden. Dit is op som-
mige plekken zichtbaar. Gemeente Nuenen streeft ernaar om het 
onkruid op straten en stoepen te beheersen, maar het is zoeken naar 
de juiste methode en hoe vaak plekken behandeld moeten worden. 
Om het netjes te houden wordt er de komende weken ook op za-
terdag gewerkt om het onkruid te beheersen. 

Wennen
Met de chemische bestrijding werd het onkruid gedood. Omdat 
alle alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden uitgaan van het uit-
putten van onkruid zijn er meer bestrijdingsbeurten nodig om het-
zelfde effect te behalen. Door deze nieuwe, andere aanpak kan het 
voorkomen dat er wat meer onkruid groeit op de verharding. On-
kruidvrije straten zijn geen vanzelfsprekendheid meer.

Onkruid beheersen
Naast het borstelen, wordt om  het onkruid te beheersen een com-
binatie van technieken van heet water, stoom en infrarode straling 
gebruikt. Door het contact van onkruid met heet water en infra-
rode straling  sterven bovengrondse delen van de plant af en na 
elke behandeling raken ook de onkruidwortels verder uitgeput. Er 
worden	géén	(chemische)	stoffen	aan	het	water	toegevoegd.	U	hoeft	
dus niet bang te zijn voor de beplanting in uw tuin of het lopen op 
plaatsen waar de bestrijding is uitgevoerd en de weg of stoep nog 
nat is. Op de veegwagens is een speciale borstel geplaatst die het 
onkruid tijdens het vegen direct kan weg borstelen. 

Helpt u mee?
Onkruid bestrijden is balanceren tussen milieu, kosten en verwach-
tingen over het beeld van de straat. Op veel plaatsen is onkruid 
pas storend als het te hoog wordt. Vaak gaat het maar om enkele 
stengels. Als bewoners deze stengels zelf verwijderen verbetert het 
beeld van de straat al snel. Met al deze maatregelen proberen wij 
de gemeente Nuenen zo schoon mogelijk te maken en te houden. 
Het is niet mogelijk om het hele dorp op elk moment onkruidvrij 
te houden. Dat zou onevenredig veel geld kosten. Maar zeg nou 
eens eerlijk: wat onkruid hier en daar is toch ook niet zo erg?

Melden
Ziet u een locatie waar teveel onkruid staat? Dan kunt u dit melden 
via www.nuenen.nl/meldpunt of download de BuitenBeterapp 
www.buitenbeter.nl, hier kunt u eenvoudig een locatie en foto door-
sturen naar de gemeente Nuenen. 

NUENEN CONTROLEERT    
OP HONDENOVERLAST
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) 
zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema 
honden. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook 
toegezien.

‘In burger’
Het afgelopen jaar hebben onze boa’s vaak op de overlast van hon-
denpoep en niet-aangelijnde honden gecontroleerd en helaas ook 
op bekeurd. Toch blijven de meldingen van hondenoverlast binnen-
stromen. 



DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
Zaterdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 17 .00

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

BANDENHOTEL NUENEN
Zomer | winter | 4 seizoenen | bedrijfswagen | Caravan | Camper

Uitlijnen | Balanceren

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Heel de vakantieperiode,
normaal geopend!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

HAMBURGER PAKKET

4 Hamburgers "puur Runds"

4 Broodjes
1 Bakje saus ......... samen 6,95
Pittige Kip op Stok
100 gram  ................................................1,75
100 gr. Zeeuwse Spek +
150 gr. Gerookte kipsalade ...3,95
3 Peper Steaks  ..............6,50
Pineapple Inside
100 gram  ................................................2,20
Quiche Lorraine
per stuk  ..................................................1,50

Voor de Best Belegde Broodjes!!!

SPECIAL

SPECIAL

weekaanbiedingen 
donderdag 27 juli t/m woensdag 2 augustus

Hollandse boontjes 
 1/2 kilo 0,79
Hollandse bospeen    
pan klaar   per bos 0,99

Zomerfris salade     
 250 gram 1,79

Pinklady appels      
 hele kilo 2,49

Witte druiven Victoria      
 hele kilo1,99

Perssinaasappels
12 stuks 1,99Godfried de Vocht De Echte Bakker

Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

De zomer in de bol.....
Acties week 30 : geldig maandag 24 t/m zaterdag 29 juli 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Godfried's Meergranenbrood  
Licht meergranenbrood met 
diverse zaden op de vloer gebakken. 
2x halve € 1,95  nu € 189_____________________________________________________

Citroenbavaroisevlaai
Frisse bavaroisevlaai met een zachte 
bodem van banketbakkersroom 
en citroenbavaroise. 
Half € 7,95 heel€ 1495_____________________________________________________

Vakantiekeek
Vanille cake met lemonsmaak  nu € 395_____________________________________________________

Mini thuisbakciabbata's
Wit of meergranen
 6+2 GRATIS_____________________________________________________

Appelflappen
 3+1 GRATIS_____________________________________________________

Bij aankoop van 2 broden GRATIS
kuipje Goude boter t.w.v. € 1,50
op=op

“Ik heb al heel wat operaties gehad, 
maar deze aanpak is voor mij ideaal. 
Zelfs als uit de MRI blijkt, dat er 
toch een andere behandeling nodig 
is, heb je de scan, diagnose en 
behandelplan al in een dag gehad. 
Dat scheelt een paar weken.”

Ton van den Boogaard, 37 jaar 

Meniscus in 1 dag.
bijzonder sterk.

Meer weten?
Op www.st-anna.nl/meniscus vindt u meer informatie 
over dit eendaagse traject. Of bel voor meer informatie 
met 040-286 48 64.

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

wijk Lieshout
(omg. Balduinstraat ± 350 kranten) 

Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT
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 PUZZELHOEKWeek 30

Kruiswoord

Horizontaal: 1 speelautomaat 10 dun papier 11 Amerikaanse president 
13 heden 14 glazen deksel 17 millimeter 19 woonboot 20 valse verklaring 
21 pl. in Gelderland 22 algemene vergadering 24 meer dan wenselijk 
25 eerste kwartier 27 ajuin 28 vis 31 gesplitst 34 poederachtig 35 grafvaas 
36 spelattribuut 40 tegenspraak 44 oosterlengte 45 ingenieur 46 in opdracht 
47 Technische Universiteit 48 voorwaarde 49 hoofd v.e. klooster 51 onvruchtbaar 
52 megabyte 54 gesteente 56 rooms-katholiek 57 plotselinge gedachte 
60 onmetelijk 63 Europeaan.

Verticaal: 1 frater 2 Balt 3 Internet Protocol 4 voormalige Spaanse munt 
5 Engelse kostschool 6 Russisch muntje 7 als boven 8 kwelgeest 9 tot en met 
10 gebogen lijn 12 flesje met vloeistof 13 titel 15 pl. in Gelderland 16 inhoudsloos 
18 jonge vrouw 23 Antilliaans eiland 26 bontsoort 29 pl. in Drenthe 30 insect 
32 tweetal 33 een bepaald persoon 36 vloek 37 bewijs van onschuld 
38 concurrente 39 werpanker 40 pl. in Italië 41 bederven 42 hevige wind 
43 Europeaan 50 gordijnroede 53 wees gegroet 55 boerderijdier 
58 de onbekende (afk.) 59 anno Domini 61 Nederduits 62 regeringsreglement.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 51

52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62

63

O P S L A G S T A M P IJ

A C I A I A C U P L

M V M A R E L A N D H O

P E R T E R Z A K E L O T

U N I E D S M T H A L T

L B I D E T I E P E N O

K M V D

T K E V E R A B C E S IJ

E G E L C E Z IJ N I K S

K I T A R M B A N D P I T

S F T R U I L A U W M IJ

T H A M S E P IJ P D

A L M E R E A G E N D A

8 3 5 4 2 6 1 9 7
6 7 4 8 1 9 3 5 2
9 2 1 3 7 5 6 8 4
7 6 9 5 8 3 2 4 1
3 4 8 2 9 1 5 7 6
1 5 2 7 6 4 8 3 9
4 9 6 1 5 8 7 2 3
5 1 7 9 3 2 4 6 8
2 8 3 6 4 7 9 1 5

Oplossingen wk 29
S G I D N U K H A V E N

P C N B E T I C H T E N

V P O I S K F O S L A E

A A A L R E N D L A V W

T N U K U O N E H R O U

I T I O N M P K E L L H

C O M I T E N S V P L C

A M O T T I E I T I E L

A I O A R R L B S N C U

N M L P S T E O P T O M

W E S A M A J Y P J A T

E R K I U F L A A E D I

S P U I T W A T E R

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

ANODE
BROOM
DEERNTJE
EVENVEEL
FASTFOOD
FOKKEN
FRONT
GARDE
INDRUK
KERKBANK
KLOOF
MASOCHISME
MONOTOON
NETPOSITIE
NEVEL
NOODDEUR
OEUVRE
OMBER
PONEREN
REMISE
ROLSTOEL
SMART
SNOER
TEGELVLOER
VLAMMENZEE
VOOGD
ZOLDER

H A N D F A S T F O O D
N O O T O N O M B E R K
E M S I H C O S A M U L
T E G E L V L O E R E R
P N Z O L D E R D O T U
O P O N E R E N T F M E
S E F R E M I S E O D D
I N U O F M L V O O G D
T G O V K O M R N L A O
I E K E R K B A N K R O
E J T N R E E D L B D N
A A R L E E V N E V E L

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij Drukkerij Messerschmidt
Winnaar:

Sudoku 5 2 1 7 6
6 3 8 1
4 7 9

8 7 1
8

4 5 2
5 8 6 2
9 6

5

week 28, Mw. Smolders, Nuenen.

Zomertijd
Zie in alle vakantiestress inbraakpreventie niet over het hoofd

Voorkom een domper bij thuiskomst

Wie aan vakantie denkt, denkt ongetwijfeld aan 
ontspanning en genieten. Het is een periode 
waar u vast al maanden van tevoren naar uit-
kijkt. Toch zullen er maar weinig vakantiegan-
gers op de dag van vertrek fluitend de deur ach-
ter zich dichttrekken. Waar liggen de paspoor-
ten ook alweer? Wat! Staan er nu al files! Zitten 
alle ramen eigenlijk wel goed dicht? Vakantie-
stress is misschien een onvermijdelijk feno-
meen. Maar een goede voorbereiding kan veel 
spanning bij vertrek en - minstens zo belangrijk 
- een domper bij thuiskomst voorkomen. 

Lijstje 
Een lijstje maken is een handige manier om te 
zorgen dat je niets vergeet. Naast zaken als de 

verzekering en informatie voor thuisblijvers, 
mag inbraakpreventie hierop niet ontbreken. 
Controleer ruim voor vertrek of uw huis ook 
'vakantieklaar' is. “Gelukkig controleren de 
meeste mensen, voordat ze op vakantie gaan, 
nog eens extra of alle ramen en deuren goed 
zijn afgesloten”, zegt Lilian Tieman van het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Vei-
ligheid (CCV). “Om een inbraak te voorko-
men, is het daarnaast ook belangrijk om er-
voor te zorgen dat de woning een bewoonde 
indruk maakt.
Een beetje rommel in huis is beter dan een wo-
ning waar alles strak aan kant is. Dat is met alle 
vakantiestress alvast een zorg minder”, lacht 
Tieman. “Een kopje op tafel, een paar magazi-

nes op de bank, wat speelgoed op de vloer. “Ze 
zijn zeker toch niet op vakantie!”, is de reactie 
waar je op hoopt als iemand naar binnen kijkt. 
Een tijdschakelaar op de lamp zorgt ervoor dat 
het ’s avonds ook lijkt alsof er iemand thuis is.
Heeft u planten in de vensterbank staan, laat 
deze dan ook tijdens uw vakantie daar staan en 
vraag of de buren ze water willen geven. Daar-
naast kunt u hen bijvoorbeeld vragen om hun 
auto op uw inrit te parkeren. Veel mensen vra-
gen de buren al om de post van de mat te ha-
len. “Maar wijs hen er dan ook op om deze uit 
het zicht neer te leggen”, adviseert Tieman. 
“Een grote stapel post op tafel laat weinig te ra-
den over. Spreek met uw buren af dat zij bij 
verdachte situaties de politie inschakelen. 
Maar liefst 80 procent van alle aanhoudingen 
wegens woninginbraak, gebeurt dankzij de 
alertheid van omstanders. Wie ’s nachts ver-
dachte geluiden bij de buren hoort terwijl die 
op vakantie zijn, moet dan ook niet aarzelen 
om 112 te bellen.” 

Uit het zicht 
“Veilig wonen is vaak een kwestie van bewust 
wonen”, vervolgt Tieman. Het loont om zelf uw 
woning eens door te lopen alsof u een inbreker 
bent. Waar zou uw oog op vallen? Het antieke 
zilver, de computer met groot beeldscherm, 
een waardevol schilderij? Kijk voordat u op va-
kantie vertrekt wat er uit het zicht geplaatst 
kan worden. Kleinere zaken kunt u in een goed 
verankerde kluis opbergen of overweeg om 
voor deze periode een kluis buitenshuis te hu-
ren voor uw waardevolle bezittingen.” 
Ook wie niet op vakantie gaat, of alweer terug 
is van zijn reis, doet er goed aan in deze perio-
de alert te blijven op inbrekers en insluipers. 
Gelegenheid maakt volgens Tieman de dief. 
“Een dagje weg, biedt kwaadwillenden meer 
dan genoeg gelegenheid. Het helpt als ook dan 
de achterpoort netjes op slot zit, het boven-
raampje afgesloten is en de laptop uit het zicht 
is opgeborgen. Zorg dat dergelijke eenvoudige 
maatregelen een vast onderdeel van uw dage-
lijkse routine worden. Dat scheelt - niet alleen 
in de vakantieperioden, maar ook de rest van 
het jaar - een hoop stress.”

Meer informatie
Bekijk het overzicht met tips waaraan u moet 
denken als u op vakantie gaat op de website 
van het Politiekeurmerk Veilig Wonen: www.
politiekeurmerk.nl/bewoners/wat-kan-ik-
zelf-doen/alert-in-zomer-en-winterperiode/. 
Naast deze maatregelen is het natuurlijk wel 
belangrijk dat uw woning aan een aantal vei-
ligheidseisen voldoet. Het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen helpt u hierbij. www.hetccv.nl 
en www.politiekeurmerk.nl

Ruim tien miljoen Nederlanders vertrekken deze zomer naar hun vakantiebestemming. 
Tijd om uit te rusten en om je weer even op te laden. Dat hele vakantie-effect is in één klap 
weg als bij thuiskomst blijkt dat inbrekers tijdens je afwezigheid hun slag hebben gesla-
gen. Sta daarom vooraf even stil bij wat u kunt doen om écht een zorgeloze tijd tegemoet te 
gaan. En doe dit niet last-minute.

Op vakantie? Licht de buren in!

Maandagmorgen op de Papenvoortse Heide een klein 

roze sprinkhaantje, had hij de afslag naar de roze 

maandag in Tilburg gemist?

(Ingezonden door M. Aarts)

Vakantiefoto
Na een dagje fietsen is het in het park goed rusten…. (ingezonden door M. Splinter)

Foto Peter Coppens

Foto Peter Coppens

Foto Peter Coppens

Foto Peter Coppens
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en 
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 2017 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Gratis toegangskaarten 
Bloem en Tuin 2017
Ook dit jaar was het weer mogelijk gratis toegangskaarten voor Bloem en 
Tuin te winnen, via een prijsvraag in Rond de Linde in samenwerking met 
Bloem en Tuin. Van 21 t/m 30 juli is het alweer de 24e editie van Bloem en 
Tuin, op landgoed de Gulbergen in Nuenen. 

De winnaars van deze week werden maandag gemaild of gebeld. De winnaars 
kunnen dan op vertoon van legitimatie de kaarten ophalen bij Drukkerij Messer-
schmidt, Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 

Winnaars wk29 (Antwoord: 24e editie)
Rian Renders, Rudy van Don, Fam. v. Gerven, Anita Haazen, Harrie Dekkers, 
Mia Rutjens, Frank Stöger, Fam. R. van Grootel, Saskia Baltussen en Leonie Kreike.

Winnaars prijsvraag
2017

2 0 1 7

21 t/m 30 juli
Landgoed Gulbergen 

Nuenen
www.bloementuin.nl

Belangstelling leesgroep Engelse literatuur 
in Nuenen overtreft verwachting
In vervolg op de persberichten dat er nog plaats was in de nieuwe leesgroep 
Engelse literatuur hebben zoveel mensen gereageerd dat besloten is een 
tweede leesgroep Engelse literatuur op te richten. In deze leesgroep is nog 
een enkele plaats vrij, dus als u belangstelling hebt voor Engelse literatuur 
en u zou graag aan een leesgroep deelnemen, dan is dit uw kans. 

Op 30 augustus vindt de startbijeen-
komst van de tweede leesgroep Engelse 
literatuur plaats. Tijdens deze bijeen-
komst wordt informatie gegeven over 
de opzet van de leesgroep en worden 
de boeken gekozen die de leesgroep 
gaat bespreken. De groep kiest uit de 
boekenlijst Engelse literatuur die Senia 
heeft opgesteld. Senia biedt bij elk boek 
een ‘leeswijzer’ met discussievragen, 
waardoor de discussie meer diepgang 
krijgt en minder kans loopt te verzan-
den. De leesgroep Engelse literatuur 
leest en bespreekt de boeken in het En-
gels. Mensen die ‘iets hebben’ met de 
Engelse taal, kunnen hiermee hun taal 

levend houden. De leesgroep komt on-
geveer eens in de zes weken bijeen. De 
oprichting van de leesgroepen is een 
initiatief van de landelijke organisatie 
Senia www.senial.nl in samenwerking 
met bibliotheek Dommeldal.

De startbijeenkomst vindt plaats op 30 
augustus in de Bibliotheek van Nue-
nen, Jhr. Hugo van Berckellaan 18, De 
aanvang is 18.30 uur. Mocht u belang-
stelling hebben, neemt u dan contact 
op met André Schoonderbeek, ambas-
sadeur van Senia in Noord-Brabant en 
Zeeland. Het e-mailadres is andre.
schoonderbeek@gmail.com.

Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

In deel 40 van de rubriek ‘Nuenen op het 
randje’ een uitstapje naar het Boord 44-46. 
Het landelijk gelegen dubbelpand was tot 
halverwege de vijftiger jaren één boerde-
rijtje, waarna het twee panden werden. 
Hier hebben onder andere Piet en Nel van 
Vegchel, haar zwager Bouwdewijns, de 
familie Bouw en de gebroeders Stoutjes-
dijk gewoond. Op de foto’s Driek Bouw-
dewijns met Nel van Vegchel en Bas 
Stoutjesdijk in de smidse achter het huis. 
Zie voor meer informatie het boek Nue-
nen op het randje, p. 51 en 52.

Kebab op kerkplein Gerwen
Kebab-liefhebbers kunnen elke woensdagmiddag van 16.30 uur tot 19.00 uur hun 
hartje ophalen bij de mobiele Kebab-zaak op het kerkplein in Gerwen. Vanaf deze 
maand staat de Foodtruck van de Kebab-Masters er op proef voor drie maanden. 
De gemeente verleent vergunningen voor dergelijke mobiele dienstverlening. 
Jonge, startende ondernemers uit Gemert en Boekel runnen de hippe, frisse 
Foodtruck, die diverse plaatsen in deze regio aandoet. Het Gerwense kerkplein 
leent zich prima als tijdelijke standplaats voor dergelijke mobiele eet-zaken. 

Foto Cees van Keulen

Zomeravond-
concert door   
Paul Weijmans
Ieder jaar weer speelt Paul Weijmans in 
het Van Goghkerkje zijn Zomeravond-
concert. Ook dit jaar klinken er verstil-
lende klanken. Tijd en ruimte worden 
door de pianoklanken gecreëerd en 
door de luisteraar gevonden. 

Het is steeds weer verwonderend wat 
er in zo’n uur gebeurt. De sfeer in het 
kerkje draagt ook zijn steentje bij, het 
authentieke kerkje geeft ook die rust 
en ruimte. 
De muziekstijl van Paul Weijmans ligt 
in een voortkabbelend patroon van 
verschillende muzikale thema’s. Door 
de variatie in toon, klank en ritme er-
vaar je niet de tijd als tijd, maar eerder 
als een manier om tot rust te komen, 
bijna meditatief, bijna introspectief. 
Zo tijdens de vakantieperiode is het 
Zomeravondconcert een mooi aanvul-
lend moment van ‘vrij’ zijn en van je 
‘vrij’ voelen. 
Datum: zondag 6 augustus. Aanvang: 
19.30 uur. Plaats: Van Gogh Kerkje, Pa-
penvoort 2a, Nuenen. Toegang: vrij, na 
afloop collecte voor de ‘Wilde Ganzen’.

Advies voor vakantiegangers: 

Spoel bij thuiskomst    
de kraan eerst 1 minuut door 
Brabant Water adviseert vakantiegangers bij thuiskomst de kranen 1 minuut 
door te spoelen voor vers en betrouwbaar drinkwater. 

Kraanwater is een versproduct 
Veel Brabanders zijn of gaan binnen-
kort weer op vakantie. Tijdens hun af-
wezigheid staat het water in de leidin-
gen in huis soms wekenlang stil. Hier-
door is het water niet meer vers. Ook 
kunnen leidingen en kranen in huis 
metalen afgeven aan langdurig stil-
staand water. Deze vormen geen risico 
voor de gezondheid, maar kunnen de 
smaak en geur van het water wel nega-
tief beïnvloeden. Daarom adviseert 
Brabant Water iedereen om direct na 

thuiskomst de kranen minstens één 
minuut door te spoelen. Dit advies 
geldt ook voor de douchekop, ge-
velkraan en de tuinslang. 

Voorkom dat het water vernevelt tij-
dens het doorspoelen 
Als de temperatuur in huis oploopt tot 
boven de 25 graden, groeit de kans op 
aanwezigheid van de legionellabacte-
rie, die de veteranenziekte kan veroor-
zaken. Het drinken van water vormt 
hierbij geen risico, maar besmetting 
kan wel plaatsvinden door het inade-
men van waternevel met de bacterie. 

 Via de douche bijvoorbeeld. Daarom is 
het belangrijk te voorkomen dat het 
water vernevelt tijdens het doorspoe-
len. Het advies van Brabant Water: 
houd de sproeikop van de douche on-
der water in een emmer of haal het 
sproeistuk van de kraan. 

Altijd. Overal. Brabant Water
Brabant Water is het drinkwaterbe-
drijf dat aan 2,5 miljoen inwoners en 
bedrijven in Noord-Brabant drinkwa-
ter levert. 800 medewerkers zorgen 
ervoor dat onze klanten altijd en over-
al in Brabant kunnen rekenen op zui-
ver en veilig drinkwater. Een verant-
woordelijke taak en daar handelen we 
ook naar.
Veilig en bewust watergebruik tijdens 
de zomer 
Brabant Water geeft via hun website 
www.brabantwater.nl/zomertips en de 
sociale media meer tips over veilig en 
bewust watergebruik tijdens de zo-
merperiode. Heerlijk, makkelijk en   

binnen 15 minuten klaar 
Voor 2 personen
Ingrediënten:
Tagliatelle, per persoon 2 rolletjes
1 ons salami
1 zak verse spinazie
1 bakje cherrytomaatjes
half blikje zwarte olijven
2 bakjes verse basilicum
1 zakje mozzarella
peper, zout, olie

Kook de tagliatelle zoals op de ver-
pakking vermeld staat..
Doe ondertussen de cherry tomaatjes 
en de olijven in een diep bord, doe er 
de basilicum over. Besprenkel met 
olie en doe er peper en zout over-
heen. Leg er plakjes mozzarella over. 
Zet de borden 10 minuten in de oven 
tot de kaas zacht geworden is (mag 
niet smelten). 
Bak ondertussen de salami in en bak-
pan. Doe er de voorgekookte taglia-
telle bij en roer om. Voeg de verse spi-
nazie erbij en weer omroeren. De pan 
even dicht doen en spinazie in laten 
slinken. Doe er nog meer spinazie bij 
en blijven omroeren.
Haal de borden uit de oven (pas op 
want ze zijn heet) en doe op elk bord 
een portie tagliatelle met de spinazie 
en salami er overheen.

Eet smakelijk!!

Overheerlijke dadeltaart

Benodigdheden:
500/600gram dadels in reepjes gesneden
pakje gezouten (normale) roomboter
100 gr witte basterdsuiker
1 ei
3/4 rol Mariakoekjes 
(in stukjes breken)
kokosstrooisel

Smelt de boter op 'n laag pitje in een 
kleine pan. Voeg de suiker toe (blijven 
roeren), ei loskloppen en toevoegen 
aan de gesmolten boter. Voeg de da-
dels toe, alles goed omscheppen en 1 
minuut laten koken. Als laatste de 
stukjes koek erdoor doen.
Bakblik invetten en beetje kokos er-
over strooien. Alles in het bakblik 
scheppen en er weer kokos over 
strooien, af laten koelen en daarna de 
koelkast in.
Na een dag is het taartje het lekkerst.

Recept
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Donderdag 3 augustus in het Openluchttheater Mariahout

Sprookje Rapunzel 
doorvlochten met creativiteit
Na maanden repeteren vond op zaterdag 15 juli, in Openluchttheater Maria-
hout, de première van het sprookje Rapunzel plaats. Veertien spelers maak-
ten met hun begeleiders een aantrekkelijk toneelstuk. Een sprookje met 
kijk- en luisterplezier voor jong en oud.

Rapunzel
De eerste bezoekers wandelen binnen. 
Onder klanken van Eftelingmuziek 
krijgt het openluchttheater nog een 
sprookjesachtiger karakter. Een vader 
draagt zijn kleine prinsesje door de 
poort. Ze zijn klaar voor een gezellig 
avondje theater. Het aloude sprookje is 
een creatieve uitdaging voor spelers en 
vormgevers. Het meisje Rapunzel wordt 
bij haar geboorte afgestaan aan vrouw 
Manie. De vader van Rapunzel plukt na-
melijk stiekem rapunzels uit haar tuin 
om zijn zieke vrouw te genezen. Vrouw 
Manie vraagt als tegenbod zijn dochter 
en sluit haar op in een toren. Via Rapun-
zels lange vlecht kan vrouw Manie tel-
kens in de toren klimmen. Vrouw Ma-
nie en Rapunzel kunnen het goed met 
elkaar vinden, maar toch wil Rapunzel, 
als ze ouder is, wel wat van de wereld 
zien. Als op een dag prins Bas in de to-
ren belandt, worden de twee verliefd en 
laat vrouw Manie haar bezitterige kant 
zien. Na veel omzwervingen vinden Ra-
punzel en haar prins elkaar en leven ze 
nog lang en gelukkig.

Creativiteit
De spelers van Toneelvereniging Ma-
riahout zetten het oude verhaal van 
Rapunzel vol overtuiging neer. Regis-
seur en schrijver Koen van der Hijden 
heeft het sprookje in zijn waarde ge-
houden, maar wel gekoppeld aan the-
ma’s die in deze tijd ook nog spelen. 
Familiebanden, liefde voor elkaar en 
het loslaten van je kind. De plagende 
zus van de prins en de reactie van 

16 en 17 september, 12.00-16.00 uur gratis toegang

Nuenens grootste vlooienmarkt 
voor de vijftigste keer
Onze jaarlijkse vlooienmarkt komt alweer snel dichterbij. Dit jaar zal deze 
plaatsvinden op zaterdag 16 en zondag 17 september. De opbrengsten van 
de vlooienmarkt komen ten goede aan het onderhoud van de gebouwen, 
het terrein, groepsactiviteiten, kampmaterialen, gas, water, licht, enz. Geld 
dat dus hard nodig is om als scoutinggroep te kunnen draaien én er voor te 
zorgen dat de jeugdleden hun wekelijkse activiteiten kunnen organiseren. 

Net als alle andere jaren willen wij 
graag rekenen op uw waardevolle spul-
len én uw aanwezigheid. De vlooien-
markt vindt plaats in én rond de blok-
hut aan de Pastoorsmast 12 in Nuenen. 
Er staan ruim 50 gesorteerde kramen, 
zoals: opbod, kleding, huishoudelijke 
artikelen, boeken, elektrische appara-
ten, speelgoed en nog veel meer. Na-
tuurlijk is er ook weer een terras waar 
je even rustig kunt genieten van de ge-
zellige sfeer. Dit onder het genot van 
een drankje en de welbekende broodjes 
hamburger en andere lekkernijen!

Bent u niet thuis op de afhaaldagen 
dan kunt u de spullen ook altijd zelf 
afgeven op zaterdag 9 september tus-
sen 10.00 en 16.00 uur of op werkda-
gen vanaf 4 september t/m 15 sep-
tember tussen 19.00 en 21.00 uur, bij 
de blokhut. 

Zijn we langs geweest, maar u was 
niet thuis of is mogelijk de advertentie 
gemist door ons, bel dan 06-26966803 
of mail naar: 
vlooienmarktpantarhei@gmail.com
www.scoutingpantarhei.nl

haar moeder zal voor vele ouders en 
kinderen herkenbaar zijn. Een 
sprookje als Rapunzel vraagt om cre-
atieve oplossingen. Hoe laat je in het 
theater een flashback zien en hoe 
klimmen personen in en uit een to-
ren? Prins Bas wordt zelfs uit de toren 
gegooid. De simpele en originele op-
lossingen van deze vraagstukken ver-
raden we niet. 
Daarvoor moet je op donderdag 3 au-
gustus om 14.30 uur maar in het 
Openluchttheater Mariahout komen 
kijken. De toeschouwers waren vol lof 
over aankleding, zang en toneelspel. 
Ze genoten zichtbaar van de dansen-
de bomen en het ritmisch samenspel 
van de toneelgroep die de komende 
weken heel Nederland zal doorkrui-
sen om hun stuk te vertonen. De rela-
tief jonge spelersgroep en de organi-
satie zijn er wederom in geslaagd een 
oud sprookje tot leven te wekken. 

St. Anna Ziekenhuis    
neemt nieuwe     
MRI-scanner in gebruik
Het St. Anna Ziekenhuis heeft een nieuwe MRI-scanner in gebruik genomen. 
Het gaat om een Ingenia 1.5T, de allernieuwste generatie MRI van leveran-
cier Philips. De nieuwe MRI-scanner maakt het onderzoek voor de patiënt 
comfortabeler, is sneller en biedt een betere kwaliteit.

Catharina Ziekenhuis trots op 
behaalde kwaliteitskeurmerk
Het Catharina Ziekenhuis heeft voor de vijfde keer op rij het belangrijkste zie-
kenhuisbrede kwaliteitskeurmerk ontvangen. Het Nederlands instituut voor Ac-
creditatie in de zorg (NIAZ) geeft dit keurmerk aan ziekenhuizen waar patiënten 
kunnen rekenen op goede en veilige zorg. In een bomvolle congreszaal overhan-
digde directeur Kees van Dun van het NIAZ vanmiddag het keurmerk aan Piet 
Batenburg, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis. 

Begin april waren externe auditoren 
van het NIAZ een week lang aanwezig 
in het Catharina Ziekenhuis. Gekeken 
werd of sprake is van veilige zorg, ver-
antwoorde zorg en van een verbeter-
cultuur. Dat zijn de drie noodzakelijke 
voorwaarden voor een accreditatie. Het 
ziekenhuis behaalde ruim 99 procent 
van alle zogenoemde ‘gouden’ criteria. 
vEen bijzonder goed resultaat waar we 
heel trots op zijn”, aldus Batenburg.

Compliment voor Catharina Kanker 
Instituut
Het ziekenhuis werd in het eindrap-
port gecomplimenteerd met de geza-
menlijke zorg voor patiënten met kan-
ker. Het Catharina Kanker Instituut 
werd geprezen om zijn rol als katalysa-
tor en gezien als ‘verbinder’. In het in-
stituut werken alle betrokken discipli-
nes nauw met elkaar samen om de pati-
ent de best mogelijke zorg te verlenen. 
Met verwijzende ziekenhuizen, die pa-

tiënten met kanker doorsturen als zij 
een complexe operatie moeten onder-
gaan, worden wekelijks op een vast 
tijdstip met alle betrokken specialisten 
elkaars patiënten besproken. 

Bijzondere zorg
Ook de extra aandacht voor medicijn-
verstrekking aan nier- en dialysepati-
enten werd bijzonder genoemd. Het 
ziekenhuis ontwikkelde de laatste ja-
ren een nieuwe werkwijze om onder 
meer de nierpatiënten zelf meer be-
trokken te laten zijn bij de controle van 
hun medicijngebruik. Die nieuwe aan-
pak wordt op dit moment samen met 
onder meer de Nierstichting landelijk 
toegepast in andere in nier gespeciali-
seerde centra. 

Met het behalen van het vijfde keur-
merk op rij is het Catharina Zieken-
huis tot begin 2021 geaccrediteerd. 
www.catharinaziekenhuis.nl

Radioloog E. Jansen: “Met name voor 
patiënten met claustrofobie kan een 
MRI-onderzoek belastend zijn. Met de 
nieuwe MRI-scanner kunnen we de 
patiënten meer comfort bieden. De 
tunnelopening is namelijk groter en 
met een nieuwe voorziening boven de 
MRI-tafel kan de patiënt zelf gemakke-
lijker overeind komen. Ook is het bij 
de meeste onderzoeken mogelijk de 
patiënt eerst met de voeten in de scan-
ner te schuiven wat over het algemeen 
als minder vervelend ervaren wordt.”
De nieuwe MRI-scanner is een stuk 
krachtiger dan de oude scanner en 
heeft een geheel digitale signaalover-
dracht. Hierdoor kunnen de beelden 
sneller en met meer detail gemaakt 
worden. De nieuwe MRI-scanner 
maakt het ook eenvoudiger om een be-
wegend orgaan af te beelden. 
MRI staat voor Magnetic Resonance 
Imaging. Een MRI-scan maakt met 
een sterke magneet en radiogolven af-
beeldingen van de binnenkant van het 
lichaam. Met een MRI-scan kunnen de 
zogenaamde weke delen van het li-

chaam goed in beeld gebracht worden. 
Dit zijn bijvoorbeeld pezen, spieren, 
hersenweefsel, ruggenmerg, tussen-
wervelschijven en bloedvaten.
www.st-anna.nl

Hoe zit het precies met meenemen      
van vakantiesouvenirs? 
Deze zomer gaan naar verwachting meer dan anderhalf miljoen Nederlan-
ders op vakantie buiten Europa. Dit zijn er meer dan ooit. Uit onderzoek 
blijkt dat negen op de tien van hen graag leuke producten en souvenirs 
meeneemt naar huis. De meerderheid van de ondervraagde vakantiegan-
gers twijfelt welke aankopen van buiten de EU mee naar huis mogen. Geluk-
kig is er nu een app die daarbij helpt. In de nieuwe ‘Douane Reizen App’ staat 
per bestemming wat wel en niet mee terug mag in het vliegtuig naar Neder-
land. Je ziet ook meteen waarom dat zo is. 

André Molenberg werkt al jaren bij de 
Douane op Schiphol en herkent deze 
twijfel. Hij ziet regelmatig alledaagse 
souvenirs en kleding voorbij komen die 
niet toegestaan zijn. “Bijvoorbeeld le-
ren schoenen of een portemonnee ge-
maakt van beschermde krokodillen of 
souvenirs met beschermde schelpen en 

koraal” zegt de douanier. Ook etens-
waar zijn alledaagse vondsten. “Een 
lekker kaasje of hammetje zijn typische 
producten waarvan mensen simpelweg 
niet stilstaan dat deze niet door de 
Douane mogen. Wij kunnen die uit vei-
ligheidsoverwegingen niet accepteren, 
omdat ze ziektes met zich kunnen 

meebrengen. Daarom adviseer ik ie-
dereen de ‘Douane Reizen App’ te ge-
bruiken. “Zo weet je bij het inpakken 
van de koffer zeker of je spullen mee 
naar Nederland mogen”, vervolgt hij.
Bijna de helft van de Nederlanders 
houdt kofferruimte vrij voor spullen die 
zij op hun vakantiebestemming kopen. 
Met het gebruik van de Douane Reizen 
App voor Android en iOS kun je deze 
ruimte optimaal benutten zonder dat je 
hoeft te twijfelen of deze mee naar huis 
mogen. Zo zie je direct dat smartpho-
nes en andere elektronica gewoon mee 
mogen. Alleen aankopen boven de € 
430,- hoef je te melden bij de Douane. 
Hier betaal je vervolgens btw over. 
Wie de app checkt, komt niet voor ver-
rassingen te staan. Twijfel je alsnog? 
Deel je vraag of foto op Facebook of 
Twitter via #magditmee en de doua-
niers zoeken het voor je uit. 

Keep looking up…..Nederwetten Foto’s Peter Coppens

Keep looking up…..Nuenen West

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 

040-2831200
rdel@onsnet.nu
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   VACATUREBANK VRIJWILLIGERS week 30
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO  ________________________________________________________________________________________________________________________
St. Vrijwilligerszorg Thuis vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen/wk. 
  info@vrijwilligerszorgthuis.nl________________________________________________________________________________________________________________________
De Akkers & Jo van Dijkhof  diverse vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk________________________________________________________________________________________________________________________
St. Walburg tuinen  tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen.  diverse tijden mogelijk, afh. v. seizoen________________________________________________________________________________________________________________________
Vluchtelingenwerk - LEVgroep Maatschappelijke begeleiders gevraagd ter ondersteuning van vluchtelingen.  Tijden in overleg
 Taalcoaches gevraagd en tevens handige klussenman.________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof gastheer/gastvrouw voor de ontvangstruimte op zaterdag en/of zondag en inval per dagdeel ca. 3,5 u. in overleg
 bestuurslid (portefeuille in overleg samen te stellen)
 begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr)  in overleg een middag (op afroep)
 Tuinmannen/Tuinvrouwen voor maandagochtend en/of donderdagochtend www.weverkeshof.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
Lokale Omroep Nuenen redacteuren en video-cameramensen  tijden in overleg
 medew. huish. dienst studioruimte (o.a. schoonm., onderh., bestellingen) 1-2 x p. wk een ochtend in overleg
 PR/marketing medewerker (met kennis hiervan) In overleg________________________________________________________________________________________________________________________
St. Kinderspeelzalen Nuenen bestuursleden gevraagd. Affiniteit met peuterspeelzaalwerk in overleg. Schoolvakanties vrij
 vrijw. Peuterspeelzaalleidsters gevraagd (diploma niet vereist)  dagdelen in overleg. Schoolvak. vrij________________________________________________________________________________________________________________________
Werkgr. Missie Ontwikkeling & Vrede secretaris gevraagd voor de werkgroep + werkgroepleden en projectvrijwilligers tijden in overleg________________________________________________________________________________________________________________________
Toneelvereniging de Lindespelers bestuursleden gevraagd. Gem. tijdsinvestering: 2 u. per week www.lindespelers.nl  ________________________________________________________________________________________________________________________
Heilig Kruis Gilde een instructeur bazuinblazen (repetitieavond dinsdag 19.30-20.30 u.) reacties: info@heiligkruisgilde.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
St. Meedoen Nuenen vrijwilligers gevraagd voor organiseren van workshops voor kinderen/jongeren  1x per maand
 met een beperking Meer info: www.meedoennuenen.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
Nuenen Dementievriendelijk vrijwilligers gevraagd v. initiatiefgroep, o.a. bezoek verenigingen/behoeftepeiling tijden in overleg________________________________________________________________________________________________________________________
EHBO-vereniging Nuenen secretaris gevraagd voor het bestuur. O.a. correspondentie, verslagen etc. meer info: www.ehbonuenen.nl________________________________________________________________________________________________________________________
Buurtbuscomité chauffeurs gevraagd, rijbewijs BE voor buurtbus 260 (Nuenen-Son-Best v.v.) verschillende diensten à 3,5 u.________________________________________________________________________________________________________________________
Nationaal Ouderenfonds Nuenen begeleiding voor de breigroep ‘Samen breien’ donderdag 13.30-15.30 u.________________________________________________________________________________________________________________________
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen 
geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl. Nieuwe vacatures (of 
wijzigingen) kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl.

Anna en Saar en Larée: nieuwe 
inwoners in onze gemeente…..
Hoera, een tweeling geboren. Maandag 17 juli zijn Mirelle en Bart van Kasteren ver-
blijd met de geboorte van de tweeling Anna en Saar. De openbaarmakingen aan de 
Opwettenseweg 75A springen in het oog. Voor iedere dochter een kinderwagen en 
een paar kleurrijke stripfiguren. De achterkant van een van de borden maakt duide-
lijk dat het bord al zeven jaar dienst doet in de vriendenkring. Eerder al voor 12 kin-
deren en nu dus voor de tweeling. Anna en Saar: welkom in onze gemeente!
Onze fotograaf zag weer een opvallend geboortekaartje in een voortuin in Nue-
nen. Aan de Schout Appelslaan 7 is een ooievaar neergestreken en heeft een jon-
getje afgeleverd. Larée: welkom in onze gemeente!

Oproep
Hebt u ook een opvallende aankondiging 
in de voortuin staan of een ‘geboorte-
kaartje’ op de raam, schiet dan een plaatje 
en mail de foto met toelichting naar de re-
dactie. Of ziet u een opvallende geboorte-
aankondiging, laat het dan de redactie 
weten: redactie@ronddelinde.nl. Dan 
kunnen wij onze fotograaf op pad sturen 
om het tafereel te vereeuwigen. 

Foto’s Cees van Keulen

Seniorenvereniging    
KBO Lieshout
Kienen
Dinsdag 8, 15 en 22 augustus kunt u gezellig kienen in het Dorpshuis van Lies-
hout. KBO Lieshout organiseert deze extra vakantie kienavonden. Schuif gezellig 
mee aan en kien om mooie prijzen. Er is ook een loterij met waardevolle prijzen. 
Of je jong bent of oud, lid of geen lid, je bent altijd welkom op deze avonden. De 
zaal gaat steeds om 19.00 uur open, het kienen begint om 20.00 uur.

Inloop
Van 15 juli tot en met 27 augustus is het Dorpshuis gesloten. De wekelijkse Inloop 
van KBO Lieshout is dan in het Franciscushof. Iedere dinsdagmorgen van 10 uur 
tot half twaalf kunt u kennismaken met een dynamische seniorenvereniging. 
Kom eens gezellig binnenlopen. De koffie staat klaar. 

Woensdag 21 juni ging een grote groep Lieshoutse KBO-ers een dagje naar Rotterdam. 
Twee touringcars waren nodig om iedereen een plaats te bieden. Een rondvaart door de 
haven mocht natuurlijk niet op het programma ontbreken. En ook een bezoek aan de be-
roemde Markthal stond op het programma. 

Negen vitamines 
geven energie  
voor tien!
Het is volop zomer! Niets is heer-
lijker dan daar volop van te ge-
nieten. Maar dan moet je er wel 
genoeg energie voor hebben. 
Het kan zijn dat je je juist nu ont-
zettend moe en lusteloos voelt. 
Zo vermoeid, dat alles voelt als 
een verplichting. Maar hoe breng 
je je energieniveau op peil? Ne-
gen vitamines én mineralen ge-
ven je energie voor tien deze 
zomer!

Negen vitamines en mineralen
Verschillende vitamines en minera-
len geven je energie. De B-vitamines 
(B2, B3, B5, B6 , B11, B12) en vita-
mine C zijn belangrijk bij onze ener-
giestofwisseling. Ze ondersteunen 
het energieniveau en helpen ver-
moeidheid te verminderen. En ook 
magnesium en ijzer helpen een 
handje.
B-vitamines vind je in dierlijke pro-
ducten, zoals zuivel, eieren, vlees en 
vis. Ze komen in kleinere hoeveelhe-
den voor in groente en graanproduc-
ten. Een zomer energietip: maak eens 
een lekkere smoothie met bijvoor-
beeld kwark, havermout, kiwi en wat 
noten voor wat extra energie.

Vitamine C komt vooral voor in 
groente en fruit. Een lekkere zomer-
se fruitsalade met kiwi, bessen, aard-
bei en sinaasappel zorgt voor een 
echte energieboost.

Vlees, brood en groenten zijn rijk 
aan ijzer. IJzer uit dierlijke produc-
ten wordt beter opgenomen dan ij-
zer uit plantaardige producten. Maar 
neem je ook vitamine C bij de maal-
tijd dan zorgt dit ook voor een goede 
opname van het ijzer uit plantaardi-
ge producten. Een heerlijke salade 
met rosbief, sla, paprika, tomaatjes 
en mozarella zit boordevol ijzer. 

Magnesium komt in bijna alle voe-
dingsmiddelen voor. Genoeg om 
mee te variëren dus! Verder levert 
drinkwater een belangrijke bijdrage 
aan de inname van magnesium. En 
dat is natuurlijk fijn als je op de war-
me dagen veel zweet en daardoor 
vocht en mineralen verliest. Door 
het drinken van gewoon kraanwater 
krijg je naast vocht ook nog wat extra 
van dit energie-mineraal binnen.

Steuntje in de rug
Naast een gezonde en gevarieerde 
voeding kun je op sommige momen-
ten wel een steuntje in de rug gebrui-
ken. Een normaal gedoseerde multi-
vitamine kan voor een goede aanvul-
ling zorgen. Nu nog voldoende 
slapen en bewegen. En vergeet voor-
al niet te genieten van een mooie dag 
aan het strand of een barbecue met 
vrienden. Je zult zien dat je dan een 
bruisende zomer tegemoet gaat met 
energie voor tien! 
www.vitamine-info.nl

Glasvezel buitengebied Laarbeek, 
Gemert-Bakel, Nuenen en    
Son en Breugel binnen handbereik
Internet speelt een steeds grotere rol in ons leven; van het invullen van de 
belastingen tot bankieren, zorg op afstand, ondernemen en studeren. Voor 
dat alles is een snelle en stabiele internetverbinding hard nodig. Glasvezel 
biedt die mogelijkheid en dat komt voor bewoners van het buitengebied 
van Laarbeek, Gemert-Bakel, Nuenen en Son en Breugel nu dichtbij. Bij ge-
noeg animo start Mabib namelijk met de aanleg van een netwerk.

Mabib, een landelijke glasvezelpartij, 
heeft als doel om alle bewoners van het 
buitengebied toegang te bieden tot het 
snelle en toekomstbestendige glasve-
zelnetwerk. Een unieke kans voor de 
huishoudens in het buitengebied van 
deze vier gemeenten om te profiteren 
van alle voordelen die glasvezel hen 
biedt. Inmiddels zijn alle voorbereidin-
gen in volle gang om van de campagne 
een groot succes te maken. Daarbij 
werkt Mabib volgens het principe van 
vraagbundeling; als minimaal 55% van 
de huishoudens zich aanmeldt, gaat de 
schop in de grond en de bouw van 
start.

Lokale ambassadeurs gezocht
Mabib is een onderdeel van CIF, dat 
inmiddels al ruim 300.000 glasvezel-
aansluitingen gerealiseerd heeft, waar-
van 30.000 in het buitengebied. “Eer-
der dit jaar al hebben we twee succes-
volle campagnes uitgerold in Boxtel en 
Oosterhout”, vult een woordvoerder 
van Mabib aan. “En nu hopen we dat 
ook minimaal 55% van de huishoudens 
in Laarbeek, Gemert-Bakel, Nuenen 
en Son en Breugel het belang van glas-
vezel inziet. Dat kunnen we echter niet 
alleen. Daarom zijn we op zoek naar 
enthousiaste bewoners die ons willen 
helpen glasvezel mogelijk te maken. 

Zij kennen immers het gebied en de 
bewoners door en door en weten als 
geen ander wat er speelt binnen de ge-
meenschap.”

Het vervolg
Mabib kijkt er reikhalzend naar uit om 
in de vier gemeenten aan de slag te 
gaan, maar begrijpt ook dat de eventu-
ele komst van glasvezel veel vragen op-
roept. “Vooraf zullen we bewoners dan 
ook uitgebreid en persoonlijk informe-
ren. Zo organiseren wij in september 
en oktober informatieavonden om uit 
te leggen wat het belang is van glasve-
zel, hoe de aanleg is zijn werk gaat en 
waar je vragen kunt stellen aan de 
dienstenleveranciers. Op www.mabib.
nl is er bovendien een gemeentepagina 
te vinden met daarop de actuele stand 
van zaken.”

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Hoezo vakantieperiode?!
Rond de Linde komt 52 weken per jaar uit, 
dus ook in de vakantie.
Al uw nieuws en berichten kunt u blijven 
sturen naar redactie@ronddelinde.nl
Bekijk dit blad ook op uw vakantieadres via 
www.ronddelinde.nl

De drukkerij en redactie 
wensen u een fijne vakantie toe!
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 ACTIVITEITENAGENDA

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘activiteitenagenda’

Kerkberichten

Maand juli WSV-wandeling
Zondag 9.00 uur. Woensdag 19.00 uur
Gemeentehuis, fietsenstalling vijverzijde

Maand augustus: ingang van 
het EMK terrein aan het Wettenseind

t/m zondag 30 juli
24ste Bloem & Tuin
Landgoed Gulbergen 

Schoutse Vennen 15 Nuenen

Donderdag 27 juli
14.00-16.00 uur Kienen 

Jo van Dijkhof

Zondag 30 juli 
13.30-17.00 uur Van Goghkerkje 

open voor publiek
Papenvoort Nuenen

Donderdag 3 augustus
14.30 uur toneelstuk ‘Rapunzel’
Door Toneelvereniging Mariahout

Openluchttheater Mariahout

Zondag 6 augustus 
19.30 uur Zomeravondconcert 

Van Goghkerkje Papenvoort Nuenen

Dinsdag 8 augustus
20.00 uur Kienen

 het Dorpshuis van Lieshout

Donderdag 10 augustus
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Vrijdag 11 augustus
17.30 uur ‘Ittermee’

 in Den Heuvel Gerwen

Zondag 13 augustus
11.00-19.00 uur Pasar Mundiaal

Vincent van Goghplein

Zondag 13 augustus
13.30 uur Daddy’s Hobby Jazzband

Weverkeshof

Dinsdag 15 augustus
10.30 uur Cultuur Overdag: 
film ‘The Lady in the Van’

Het Klooster

Dinsdag 15 augustus
20.00 uur Kienen

 het Dorpshuis van Lieshout

16 t/m 18 augustus
De Wondere Wereld van Gerwen

Kindervakantieweek Gerwen 2017
Terrein aan De Huikert 35

Donderdag 17 augustus
57e Bedevaart Kevelaer 

van Nuenen en omgeving
naar het Duitse Mariabedevaartoord

Zondag 20 augustus
10.00 uur VAG Techniek Ronde van Nuenen

Start en finish thv Het Klooster Nuenen

Zondag 20 augustus
10.30-20.00 uur Touwtrekken over water

weiland op de hoek 
Oude Torendreef en Hoekstraat

Dinsdag 22 augustus
20.00 uur Kienen

 het Dorpshuis van Lieshout

Donderdag 24 augustus
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Vrijdag 25 augustus
20.30 uur Joe Coverband

Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 26 augustus
12.00-16.00 uur Welkom Picknick

Parochie Heilig Kruis Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. Park Nuenen

Zaterdag 26 augustus
 Open Nuenens Kampioenschap buurtsoftbal

Honk en Softball Club Nuenen

Zaterdag 26 en zondag 27 augustus
13.00 -17.00 uur expositie 

Smeulders = Open
Beekstraat 23 Nuenen

Zaterdag 26 & zondag 27 augustus 
Goede doelen weekend

Weverkehof

Zondag 27 augustus
10.30-15.30 uur De enige echte 

Gerwense Vlooienmarkt
Heuvelplein Gerwen

Maandag 28 augustus
13.30 uur Lezing en Workshop: Frustratie 

en Motivatie bij Van Gogh en Munch
 in Den Heuvel Gerwen

Donderdag 31 augustus
10.00-12.00 uur Verkoop ‘Carm’ Schoenen 

Jo van Dijkhof

1 t/m 3 september
 Harley weekend 2017
De Huikert 35 Gerwen

Zaterdag 2 en zondag 3 september
Jaarlijkse grote boekenmarkt 

Weverkeshof

Zaterdag 2 september 
15e keer het Gulbergen Jeugd Open 

Golfclub Gulbergen

Nuenen, 21 juli. 2017
Verslagen namen wij kennis van het

overlijden van onze - in gildejaren - oudste gildebroeder

JAN VAN MAASAKKERS
Ruim 49 jaar lid van ons gilde.

Zijn nagedachtenis zal bij ons in ere blijven.

Gildebroeders en Gildezusters van het
St. Annagilde Nuenen-dorp

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 30 juli 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties
Jan Bouw; Cor Vermeulen; Paul Perrée; 
Harrij van der Velden; Han van Gils.

Mededelingen
Tijdens de periode van de schoolva-
kanties is er op zaterdagavond géén 
viering in Nuenen. Op zondag is er 
één viering om 9.30 uur.
Het secretariaat is in deze periode al-
leen geopend op dinsdag- en vrijdag-
ochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 30 juli 11.00 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor S. Kuijpers. 

Misintenties
Wies Rooijackers - Slegers; Uit dank-
baarheid bij een bijzondere intentie

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 30 juli 9.30 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Bea Schenkels; Frans Raaijmakers; le-
vende en overleden leden van het St. 
Annagilde vanwege St. Annadag; An-
nie Renders-van der Heijden.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 30 juli, 10.00 uur. Voorganger 
ds. M. van Baest. Er is in de vakantie-
periode geen kindernevendienst. De 
collecte is voor de Voedselbank in 

Nuenen. Na afloop van de dienst is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten bij 
een kop koffie of thee. Op donderdag 
3 augustus is er weer Open Huis, een 
plek voor ontmoeting en koffie. Onze 
kerk is elke zondag geopend. Voor 
meer info: zie onze website.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 27 juli. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, H. Pantaleon, martelaar. 
Vrijdag 28 juli. 07.15 uur H. Mis, H. 
Nazarius en Celsus, martelaren; H. 
Victor I, paus en martelaar; H. Inno-
centius I, paus en belijder. 

Willie en The Oldtimers
Op 23 juli verzorgde seniorenorkest The Oldtimers uit Nuenen o.l.v. Willie 
van Bakel een optreden op het Carat-paviljoen in het Warande Park in Hel-
mond. Het Seniorenorkest the Oldtimers werd opgericht in 1996. Oprichter 
en orkestleider is Willie van Bakel. In de afgelopen jaren heeft hij bereikt dat 
The Oldtimers niet meer weg te denken zijn in de muziekwereld. 

The Oldtimers is een seniorenorkest 
uit Nuenen waarbij gezelligheid en het 
maken van goede muziek hand in hand 
gaan. Het repertoire is afwisselend en 
het orkest treedt vaak op. Meestal in 
de regio, maar af en toe maken ze ook 
een reisje naar het buitenland. De op-
richter, orkestleider en beheerder van 
dit orkest is Willie van Bakel. In 1996 
gaf hij met een bezetting van 10 muzi-
kanten, zijn eerste uitvoering in zaal 
De Leeuw in Geldrop. Dit orkest dat 
met een breed repertoire, afwisselende 
sferen weet op te roepen, groeide ge-
staag uit tot een muziekgezelschap 

met ca 20 enthousiaste leden. Dat The 
Oldtimers een orkest van betekenis is 
geworden, vindt zijn oorsprong in de 
wijze waarop de orkestleider weet om 
te gaan met zijn muzikanten. 
www.the-old-timers.nl 

Op alle zon- en feestdagen van begin 
mei tot en met eind september vinden 
er op het Carat-Paviljoen, in stadswan-
delpark de Warande in Helmond, 
prachtige Carat-Concerten plaats. Di-
verse muziekstijlen passeren de revue, 
van jazz tot pop en van klassiek tot 
blaasmuziek. 

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

  Afscheid nemen 
         begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.
Zaterdag 29 juli. 8.30 uur H. Mis, H. 
Martha, maagd; gedachtenis van H. 
Felix II, paus en martelaar; H. Simpli-
cius, Faustinus en Beatrix, martelaren. 
Zondag 30 juli. Achtste zondag na Pink-
steren. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 31 juli. 18.30 uur H. mis, H 
Ignatius van Loyola, belijder. 
Dinsdag 1 augustus. 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Makkabeeën, 
martelaren. 
Woensdag 2 augustus. 07.15 uur H. 
Mis, H. Alfonsus Maria van Liguori, 
bisschop en kerkleraar; gedachtenis 
van H. Stefanus, paus en martelaar. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook en op 
YouTube.

Voor wie leeft in eenvoud,
is het leven eenvoudig.

Wij zijn bedroefd dat we zo plotseling afscheid hebben moeten nemen van

Toon van Moorsel
Antonius Paulus Alexius

* Gerwen, 25 januari 1934                                 † Kerkwerve, 19 juli 2017

Familie van Moorsel
Familie Blomsma

Correspondentieadres:
Hengemunde 31b
6578 BR Leuth

We nemen afscheid van Toon op donderdag 27 juli in de St. Clemenskerk 
te Gerwen.

U kunt een blijk van medeleven delen met de familie op www.vdstappen.nl.

Auto in de sloot op 
Broekdijk in Nuenen
Bij een frontale botsing op de Broek-
dijk in Nuenen is zondagavond 23 juli 
een auto in een sloot terecht gekomen. 
De twee auto's botsten tegen elkaar na-
dat een van de auto's op de verkeerde 
weghelft terecht kwam. De andere be-
stuurder schrok hier zo van dat hij 
geen controle meer had over zijn auto 
en in de sloot reed. Alle twee de auto's 
zijn door een berger afgevoerd. 

Politieberichten

Bijeenkomst NAH YOUNG
Maandag 4 september is er weer een bijeenkomst van NAH YOUNG! NAH YOUNG is 
opgezet voor en door jongeren met NAH en is bedoeld om gezellig met elkaar te klet-
sen en ervaringen uit te wisselen. Dit doen we meestal aan de hand van een onderwerp. 
Deze keer gaan we het kwaliteiten spel spelen. Het kwaliteiten spel is een manier om 
elkaar beter te leren kennen, en voor de personen die elkaar al kennen is het een leuke 
manier om elkaar complimenten te geven! Hoe het spel precies werkt leggen we maan-
dag 4 september helemaal uit. Dus kom maandag 4 september naar wijkhuis de Fonkel 
voor een super gezellige avond! Ik zou zeggen; kom gewoon een keertje kijken!

Wat: NAH YOUNG. Wanneer: maandag 4 september, 19.00-21.00 uur. Waar: 
wijkhuis de Fonkel, Helmond. Voor wie: mensen met NAH van 19 t/m 35 jaar. 
facebook.com/NAHYOUNGHELMOND
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Tennis

SPORTShowkorps O&V | Nuenen   
zet mooie show neer op WMC
Zondag 16 juli was het zo ver....het WMC. Hopelijk heeft de buurt genoten 
van ons 'optreden' om 9.30 uur ’s ochtends. De repetitie werd afgesloten met 
een fantastische run. Dat beloofde wat. Na wat wegversperringen kwamen 
we aan bij hét Parkstad Limburg Stadion. Aangename kriebels raasden door 
menig buik. Nog even vlug afstemmen en opstellen voor het optreden waar 
we allemaal zo hard voor hebben gewerkt. Om 13.30 uur was het zo ver.

Opnieuw groots 17-daags ruitersport 
evenement in manege Meulendijks
Geldrop Hippique opent dit jaar voor de 35e keer het indoorseizoen voor de 
paardensport met wederom een groots 17-daags evenement in Ruitersport-
centrum Manege Meulendijks te Heeze.

Tweede editie Vrienden van tennistoernooi   
bij TV Wettenseind groot succes

Ook dit jaar geeft weer een groot aantal 
gedreven paardensporters acte de pré-
sence in zowel de dressuur-, spring- als 
mensport. Het deelnemersveld bestaat 
uit ambitieuze amateurs, maar ook dit 
jaar mogen wij weer rekenen op deelna-
me van een groot aantal vooraanstaan-
de professionals in de paardensport. 
Geldrop Hippique biedt een geva-
rieerd programma met voor ieder wat 

wils. Naast de reguliere dressuur-, 
men-, en springwedstrijden, staat dit 
jaar ook weer een rubriek ‘Vrij sprin-
gen voor jonge paarden’ op het pro-
gramma en ontbreekt natuurlijk ook 
de drukbezochte Kindermiddag niet.

Het programma en de meest actuele 
informatie treft u aan op Facebook en 
op www.geldrophippique.nl

Wat een gevoel en wat een publiek. 
Niet te omschrijven eigenlijk. Een 
enorme glimlach op ieders gezicht en 
de tenen werden hoger opgetrokken 
dan ooit. 15 minuten alles geven wat je 
in je hebt. Het publiek was fantastisch. 
Applausmomenten te over en de focus 
was scherper dan ooit. En wat een ont-
lading bij de laatste noten. Nog even 
volhouden tot we echt het stadion uit 
zijn. Op het grote scherm was nog net 
te zien hoe door een enorme groep ge-
le hesjes alle snippers opgeruimd wer-
den die uit de partypoppers kwamen. 
We mogen na het optreden natuurlijk 
niks op het veld achterlaten. Na een 
zee aan tranen en veel waterige foto's 
later begon het wachten op de uitslag. 

De uitslag
We waren al gewaarschuwd... Het 
WMC juryteam heeft het boxensys-
teem realistischer gemaakt, naar eigen 
zeggen. De punten konden dus wel eens 
fors lager uitvallen dan tijdens de Ne-
derlandse Kampioenschappen in Assen. 
Begrijpelijk dat er wellicht een aanpas-
sing nodig was, maar jammer dat onze 

collega korpsen er vorige week door 
overvallen werden. En ondanks het ge-
zegde 'een gewaarschuwd man.....' was 
dit bij ons ook het geval. Na een gewel-
dige show en een super trots gevoel 
werd dit toch wat gedempt door de be-
haalde 70.00 punten. Een zilveren me-
daille, iets om trots op te zijn maar scha-
kelen blijft ook voor een gewaarschuwd 
man (of vrouw) een hele opgave.
Gesteund door vele complimenten van 
fans, Korpsmuziek, collega muzikan-
ten, fotografen en andere supporters 
gingen we ietwat verward maar toch 
trots op onze prestatie naar Nuenen. 
Want trots zijn we en dat mogen alle 
korpsen zijn die daar gestaan hebben 
of nog gaan staan. Al met al hebben we 
een fantastische show gedraaid en 
houden we vast aan de geweldige erva-
ring van onze show presenteren voor 
een super publiek op een super locatie.
Wij wensen iedereen een hele fijne va-
kantie en 27 augustus zijn wij weer, 
uitgerust en wel, van de partij in Her-
malle en natuurlijk is heel Nuenen en 
omstreken welkom tijdens onze open 
dag op 24 september.

Op zaterdag 15 juli organiseerde TV Wettenseind voor de tweede keer het 
Vrienden van toernooi. In 2016 was dit al een groot succes met 50 deelne-
mers, maar dit jaar waren er maar liefst 60 deelnemers. Deze dag staat in het 
teken van kennismaken met de tennisclub en de leden. 

Er wordt gestart met een introductie 
om iedereen welkom te heten en uitleg 
te geven over de dag. Dit alles onder 
het genot van een kopje koffie en iets 
lekkers van onze sponsor Bakkertje 
Bol. Ook dit keer waren er drie groe-
pen deelnemers: mensen die nog nooit 
getennist hadden, beginners en gevor-
derden. De deelnemers die nog nooit 
hadden getennist kregen anderhalf uur 
tips van de hoofdtrainer van TVW Bas 
van der Leegte en hij werd begeleid 
door Jasper van Megen en Tim van 
Tuijl. De beginners en gevorderden 

werden ingedeeld en mochten wed-
strijdjes tegen elkaar spelen van tel-
kens een half uur, afgewisseld met een 
half uurtje pauze.
Met de Nederlandse zomer ben je ook 
in juli niet verzekerd van mooi weer. 
Maar in tegenstelling tot vorig jaar, 
waar enorme stortbuien zich manifes-
teerden, was het dit jaar geweldig ten-
nisweer. Na het fotomoment met alle 
deelnemers was het tijd voor de ten-
nisles van Bas en de gevorderden gin-
gen de baan op voor wedstrijdjes. Ie-
dereen had er veel zin in en er werd 

gespeeld tot 17.30 uur. Daarna was het 
dan echt tijd voor een welverdiend 
drankje. 
Na al die sportiviteit had iedereen wel 
honger gekregen en om 18.00 uur kon-
den alle deelnemers iets lekkers bestel-
len bij de frietkraam. Gelukkig bleef 
het mooi weer en zat het terras hele-
maal vol. Aangezien sommigen nog 
steeds niet genoeg hadden van het ten-
nisspelletje, gingen na het eten nog een 
aantal deelnemers de baan op. De laat-
sten kwamen rond 20.30 uur van de 
baan. Daarna was het nog lange tijd erg 
gezellig op het terras met een drankje 
en gezellige muziek. De organisatie be-
dankt alle deelnemers en vrijwilligers 
die er samen een topdag van hebben 
gemaakt. Hopelijk tot snel bij TVW.

Veel belangstelling voor Vrienden van Wettenseind. 

Holland Casino Eindhoven; Casino Sunshine weeks

Win tickets Formule 1   
Grand Prix Spa 
Bezoek Holland Casino Eindhoven tussen 17 juli en 19 augustus en ontvang 
alleen op vrijdag & zaterdag een gratis lot. Met uw lot(en) maakt u op maan-
dagavond kans op twee kaarten voor een geheel verzorgde reis naar de For-
mule 1 Grand Prix van België in Spa Francorchamps op zondag 27 augustus 
of één van de twee troostprijzen. Elke vrijdag en zaterdag geven we gratis 
nieuwe loten uit waarmee u op de eerstvolgende maandag kans maakt op 
deze prachtige prijs.

Speelt u tijdens uw bezoek op de speel-
automaten? Dan maakt u ook nog eens 
kans op een geheel verzorgde reis naar 
Miami. Dé stad van Florida; the Sun-
shine State. Maak op alle speelautoma-
ten kans op de Mystery Jackpot: € 100,- 
en een lot voor een reis naar Miami voor 
twee personen. Gebruik uw Favorites 
Card en ontvang dan zelfs twee loten!

Uiteraard wordt tijdens de Casino 
Sunshine Weeks ook aan de innerlijke 
mens gedacht. Voor slechts € 25,- ge-
niet u dagelijks met een heerlijk glas 
Cava van een tongstrelend en fris Ca-
sino Sunshine Menu. Wanneer ont-
dekt u onze zomerse extra’s?

Over Holland Casino
Holland Casino brengt het spannend-
ste spel, altijd gastvrij en betrokken. 
Jaarlijks bezoeken circa 5,8 miljoen 
gasten één van de veertien vestigingen 
van Holland Casino. Een uniek aanbod 
van spel in een veilige en betrouwbare 
omgeving staat centraal. Holland Ca-
sino is wereldwijd toonaangevend op 
het gebied van veilig en verantwoord 
spelen. In samenwerking met versla-
vingszorg heeft Holland Casino het 
Preventiebeleid Kansspelen ontwik-
keld. Het kansspelaanbod van Holland 
Casino staat onder extern toezicht van 
het NMi en de Kansspelautoriteit. De 
speelautomaten in Holland Casino 

hebben gemiddeld een uitkeringsper-
centage van ongeveer 92% (de wette-
lijke norm is 80%). Bij een tafelspel als 
Roulette kan dit oplopen tot 97,3%. 
Meer informatie is beschikbaar op de 
website of volg Holland Casino Eind-
hoven op Facebook.

Wijziging startplaats 
bij WSV Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling bij 
de Nuenense wandelsportverenging 
WSV is in de maand augustus de in-
gang van het EMK terrein aan het 
Wettenseind.
Op zondagmorgen om 09.00 uur en op 
woensdagavond om 19.00 uur vertrek-
ken 2 groepen, ieder in een eigen tem-
po, voor een sportieve wandeling van 
maximaal 2 uur door de mooie Nue-
nense omgeving. Iedereen is welkom 
om ook eens vrijblijvend mee te wan-
delen. Vooraanmelden daarvoor is niet 
nodig, men kan zich melden op de 
startlocatie.
Voor nadere informatie: 
Kunt u mailen naar het secretariaat, 
secretariaat-wsv@outlook.com 
www.wsvnuenen.nl
 
 
Voeten op   
het dashboard 
levensgevaarlijk
Als de buitentemperatuur stijgt, zoe-
ken autorijders op allerlei manieren 
verkoeling. Met name de gewoonte 
om de voeten op het dashboard te leg-
gen, slippers te dragen of met blote te 
voeten te rijden, brengt behoorlijke ri-
sico’s met zich mee. 
Als de bijrijder zijn voeten omhoog 
heeft bij een ongeval, kan de airbag 
zich niet goed ontvouwen en duwt de-
ze de voeten tegen de voorruit. De vei-
ligheidsgordel glijdt omlaag naar de 
buik, wat tot dodelijk letsel kan leiden. 
De zwaarste verwondingen ontstaan 
bovendien doordat het hoofd tegen de 
knieën knalt. 
Zomers schoeisel brengt ook risico’s 
met zich mee. Twee procent van de 
ondervraagden draagt graag slippers 
achter het stuur. Badslippers en teen-
slippers kunnen aan de pedalen blijven 
hangen als je je voet verplaatst, net als 
schoenen met hoge hakken trouwens. 
De bestuurder kan dan niet snel en 
krachtig remmen. Ook bestaat het ge-
vaar dat de schoen bij hard remmen 
van het pedaal glijdt. Blootsvoets rij-
den is evenmin een veilig alternatief. 
Het intrappen van het rempedaal kan 
pijnlijk zijn. Als je je voet dan in een 
reflex terugtrekt, rem je niet goed. 

In Memoriam      
Jan van Maasakkers
Afgelopen vrijdag 21 juli bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid 
Jan van Maasakkers is overleden. Jan was sinds 1942 lid van RKSV Nue-
nen en heeft enorm veel voor de club betekend.

Jantje van Maasakkers was een op en top Groen witter. Hij leefde met alles 
mee wat de voetbalclub aanging. Tot begin dit jaar was hij nog altijd op zon-
dag bij de thuiswedstrijden van het eerste team aanwezig, ondanks zijn fysie-
ke problemen. Zelf is Jantje een zeer verdienstelijk technisch voetballer ge-
weest, die tezamen met Boerke Swinkels en andere bekende Nuenense 
voetballers, jarenlang de toon zette van het vaandelteam. Hij kreeg vele ver-
zoeken om elders te gaan voetballen, maar sloeg dat resoluut af, ondenkbaar, 
er was maar 1 club en dat was Nuenen.

Evenals zijn vader Jan van Maasakkers, was Jantje van grote betekenis voor 
onze vereniging. Met het aanleggen van een voetbalveld op eigen grond, 
achter Apollo, heeft de familie van Maasakkers een grote bijdrage geleverd 
aan het ontstaan en de ontwikkeling van onze vereniging.

Jan van Maasakkers, geboren op 21 oktober 1931, zou volgend jaar 75 jaar 
lid en daarmee het oudste nog levende lid zijn van RKSV Nuenen en zijn. Het 
heeft echter niet zo mogen zijn.

JANTJE VAN MAASAKKERS, wij zullen zijn naam met respect en eerbied blij-
ven uitspreken! Wij wensen zijn familie veel kracht en sterkte met het ver-
werken van dit verlies.

De afscheidsdienst van Jan vindt plaats op donderdag 27 juli om 13.30 uur in 
de H. Clemenskerk, het Park Nuenen

Bestuur, vrijwilligers en leden RKSV Nuenen



LINDEBLAADJES

REPARATIE  van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. 
Zowel vrijstaand als inbouw. 
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-nl. - 
Uw specialist AD IVITS, tel. 
040-2541803 / 06-14697792, 
www.ivits.nl, email: aivits@
onsmail.nl 

FEESTJE? Huur: Sta-
tafels € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 35,-; Tenten 
vanaf € 20,- eventueel be-
zorgen mogelijk. Mulders 
Staantafelverhuur, Bruhe-
zerweg 49, 5704 CM Hel-
mond, telefoon 0492-510855 
of 06-27175412. Website: 
www.ikgeefeenfeestje.nl

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m € 125,-

Hoogte 200 cm p.m € 135,- 
ANTRACIET EN GRIJS! 

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaat-
sen van nieuwe ketels. J. 
Verhappen, Sonseweg 5, 
5737 RG Lieshout, telefoon 
06-48273718.

ANDO ONTZORGT DOOR:  
Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl 

Nagelstudio ALTA GRACE 
• Medische pedicure: Dia-
betes/reuma Ik kom ook 
bij u thuis! (ook in de 
avonduren). KADOTIP: 
Kadobonnen te verkrijgen. 
Marieke: 06- 50 57 11 83.

LOODGIETERSBEDRIJF JASPERS 
Werkzaamheden: centrale 
verwarming, airco, water, 
gas & sanitair, badkamer 
compleet, zink- en koper-
werk, bitumen dakbedekking. 
www.jaspersinstallaties.nl 
Tel. 06-51497161.

Machinaal grondwerk, 
ondersteuning particulier 
en bedrijven Takeuchi mi-
nigraver  en Giant Miniloa-
der, aan-afvoeren grond. 
www.lapagondatuinen.nl  
06-19702668.

ICT-ER MET DE VUT 
heeft tijd over voor al uw 
computer-, netwerk-, TV-, 
zonnepanelenmonitoring- 
en audio-installaties en/of in-
stellingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van de 
Weijer, De Hooge Akker 29, 
Geldrop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net Wasmachine, koelkast, vaat-

wasser defect? Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

Gebruikte wasmachines en 
drogers met garantie. Van 
de Weijer, De Hooge Akker 
29, Geldrop (naast DAF), 
tel. 040-2802390.

Witgoedapparaten met lichte 
transportschade. Witgoed-
specialist Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop (naast DAF), tel. 040-
2802390.

SCHEIDEN DOE JE SAMEN 
*Vanaf intakegesprek t/m 
afhandeling rechtbank 
*Effectiever en goedkoper 
dan een advocaat *Een 
aanspreekpunt tegen een 
vaste totaalprijs. Astrid 
Larue. Tel. 06 539 72 748. 
larue@scheidingshuys.nl 
www.scheidingshuys.nl 
ER IS TOEKOMST NA DE SCHEI-
DING. Het scheidingshuys.

TE KOOP: originele VOL-
VO velgen met i.z.g.st. win-
terbanden 17 inch 235/65 
VOLVO XC 90 model 2004, 
€ 500,- tel. 06-51373272.

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. 
Afhalen € 2,- per stuk. Tel. 
06-51373272.

UITVERKOOP van schuur 
(voornamelijk gereedschap). 
Vanaf 9.00 uur vrijdag 28 juli. 
Stormvogelhof 2 (achterom). 
Tel. 2838263, P. Sanders.

De Pinckart 42
5674 CC NUENEN
040 - 283 63 83 

Buitenweg 7
5683 PM BEST
0499 - 37 29 30 

AL MEER DAN 35 JAAR
DE SPECIALIST IN

GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN
UITNODIGINGEN

WWW.PR INTENDRUK .COM
print   en   druk

TE KOOP: Openhaard-
hout eiken en berken € 65,- 
per m3, bij aankoop aan-
maakhoutjes gratis. Tevens 
eieren en aardappels (nieu-
we) en zonnebloemen. Bij 
Fam. van Baren, Boord 30 
Nuenen. Tel: 040-2836270.

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

ALGEMEEN FYSIOTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE

TAPING

STEUNKOUSEN

PILATES

ORTHOMOLECULAIRE TOEPASSINGEN

F Y S I O T H E R A P I E

www.fysiotherapiehendrix.nl | Kloosterstraat 15 | 06-19416234 | Nuenen

Olijf
r e s t a u r a n t

Logo Olijf.indd   1 13-02-2008   21:51:55
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Reserveren kan telefonisch of 
via www.restaurantolijf.nl/reserveren

ZOMER BIJ OLIJF

Restaurant Olijf blijft gedurende de zomerperiode 
gewoon geopend.
Wél zijn wij een extra dag gesloten.
In juli en augustus dinsdag én woensdag.

SUMMERVIBES BBQ ZOMERMENU
Van 7 t/m 19 september gaan we BBQ’en 
tijdens het Summervibes festival.
3, 4 of 5 gangen verrassingsmenu 
met specialiteiten van de Green egg BBQ.

Als de weergoden ons goed gezind zijn, 
zullen we de green egg buiten op het terras zetten.
Zo kunt u onze koks aan het werk zien achter de BBQ.

Reserveren is al mogelijk.

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

Vakantiebezorgers
(Juli en Augustus) 

Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

17 JULI T/M 19 AUGUSTUS
EINDHOVEN

HEUVEL

WIN TICKETS 
FORMULE 1 

GRAND PRIX SPAGRAND PRIX SPA
TIJDENS SUNNY MONDAY

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314 www.kdv-kiddies.nl

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

• Vestiging Son&Breugel 
  gesloten van 31 juli t/m 6 augustus
• Vestiging Nuenen  
  gesloten van 7 t/m 13 augustus
• Vestiging Mierlo  
  gesloten van 14 t/m 20 augustus
• Vestiging Geldrop   
  blijft de hele zomer open
• Vestiging Heeze-Leende
  OPEN in augustus op ma. t/m vr. 
  van 14-17 uur en op za. van 11-14 uur

Zoeken, verlengen en reserveren kan in 
de cloud (via app en site). Meer info: 
www.bibliotheekdommeldal.nl Dommeldal

Bibliotheek Dommeldal in de zomer:
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